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Instituto Federal abre inscrições 
para contratação de professores

Visão Costeira leva estudantes da rede 
municipal para expedição marítima
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Extrato do Contrato Administrativo – 2016SE-
SAU110 – Processo n.º 60.312/16.

Contratado: Ford Motor Company Brasil LTDA
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Fornecimento de veículos para a frota Mu-

nicipal.
Prazo: 36 (trinta e seis) meses.
Modalidade: Pregão Presencial nº 007/16 
Valor: R$ 166.700,00 (Cento e sessenta e seis mil e 

setecentos reais).
Data: 04.11.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pela Prefeitura 

e Fernando Yamaguti e Danilo Bottechia Massini pela 
Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SE-
SAU125 – Processo n.º 60.680/16

Contratada: Comercial Caravelas LTDA – ME 
Contratante: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Objeto: Fornecimento de mobiliário para a Secreta-

ria da Saúde.
Prazo: 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Presencial n° 022/16
Valor: R$ 1.049.857,62 (Um milhão, quarenta e nove 

mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois 

centavos).
Data: 25.11.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e 

Abdul Latif Abdul Latif Abdul Rahim pela Contratada.

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SE-
GUR118 – Processo n.º 60.854/16

Contratada: BLINTEC – TECNOLOGIA E CO-
MERCIO DE BLINDAGEM EIRELI - ME.

Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Aquisição coletes balísticos para guardas 

municipais - GCM.
Prazo: 12 (doze) meses
Modalidade: CV nº 038/16
Valor: R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos re-

ais); 
Data: 16.11.2016
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e 

Mariane Cristina Gertrudes dos Santos pela contratada. 

Extrato do Contrato Administrativo – 2016SE-
CAD123 – Processo n.º 60.976/16

Contratado: Anderson Morales.
Contratante: Município de São Sebastião.
Objeto: Contratação de leiloeiro para atuar no leilão 

de bens patrimoniais inservíveis do município.
Prazo: 23 (vinte e três) dias.
Modalidade: CV nº045/16
Data: 23.11.2016.
Assinam: Ernane Bilotte Primazzi pelo Município e 

Anderson Morales pelo contratado. 

ATO RATIFICATÓRIO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos termos do parecer da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 
61173/16, com fundamento no artigo 24, inciso X da 
Lei 8.666/93 e suas alterações, para locação de imóvel 
localizado à Rua Expedicionários Brasileiros nº 140, 
Centro – São Sebastião – SP, destinado às instalações da 
banda municipal, em atendimento a Secretaria de Turis-
mo.

São Sebastião, 29 de Novembro de 2016.

Samir Toledo da Silva
SECRETÁRIO  MUNICIPAL DE ADMINISTRA-

ÇÃO.
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O projeto Visão Costeira, da Secretaria de Meio 
Ambiente (Semam), em parceria com a Secretaria de 
Educação (Seduc), realizou a última navegação do 
ano, na sexta-feira (2), com estudantes dos sétimos 
anos da escola Antonio Luiz Monteiro, de Boiçucan-
ga, Costa Sul de São Sebastião.

O projeto que existe desde 2011 já atendeu mais de 
três mil estudantes da rede pública municipal – aten-
dendo todas as escolas de fundamental 2 e algumas 
do fundamental 1, bem como diversos da rede esta-
dual, privada e de ensino superior, totalizando mais 
de 60 navegações.

Para o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Hi-
pólito do Rego, cada navegação é especial e única, 
pois proporciona um aprendizado diferente. “O Vi-
são Costeira promove um conhecimento imenso para 
todos que participam, sejam estudantes ou professo-
res; é um conjunto de informações e elementos que 
não temos como reproduzir apenas em sala de aula. 
O foco é em várias disciplinas matemática, ciências, 

Projeto já atendeu mais de três mil crianças e adolescentes

Visão Costeira leva estudantes da rede 
municipal para expedição marítima

história, geografia”, afirmou ele.
Ainda segundo o secretário, um diferencial impor-

tante do projeto é a de trabalhar muitas informações 
em um curto espaço de tempo, o que permite que os 
conteúdos sejam levados para discussões e debates 
para dentro da escola.

De acordo com o professor de Ciências, José Mário 
dos Santos Filho, a expedição marítima é inesquecível 
para todos que participam. “O projeto proporciona 
que o conhecimento efetivo seja absorvido de uma 
maneira muito bacana, é uma troca constante que 
agrega e combina a teoria e a prática. Os alunos apro-
veitam bastante e nós professores também”, disse.

As estudantes Nicoly Gomes dos Santos, 13, e Ma-
ria Fernanda Galvão Chaves, 12, contaram que a ex-
periência foi incrível. “Estávamos muito ansiosas para 
a navegação e superou as expectativas. Aprendemos 
coisas bem legais, as histórias e origens dos nomes 
das praias, a lenda de amor do Pontal da Cruz, sobre 
as características da nossa cidade, do mar, dos ventos, 

São Sebastião vista do mar é linda”, completaram as 
jovens.

No período da tarde, os estudantes puderam co-
nhecer outro projeto ambiental na Praia Grande,  
onde fica o Balneário dos Trabalhadores:  a fazenda 
marítima de peixes bijupirás, com a reprodução de 
alevinos em cativeiro. O projeto Bijupirá foi planeja-
do para o setor pesqueiro visando estímulos econô-
micos, sociais e ambientais. Seu objetivo é desenvol-
ver atividade de piscicultura marinha, protegendo o 
meio ambiente e estimulando a cadeia produtiva do 
pescado.

O Bijupirá é um peixe nativo presente na costa bra-
sileira apreciado pelo sabor e textura da sua carne. Ele 
apresenta características importantes para a viabilida-
de de cultivo, como crescimento acelerado, podendo 
chegar a cinco quilos em um ano, e excelente conver-
são alimentar. A reprodução e o desenvolvimento de 
alevinos na cidade são realizados de forma natural - 
sem uso de hormônios ou aditivos químicos.
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), 
está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado para professor 
substituto, que visa atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público no ano letivo de 2017. As inscrições deverão ser realizadas pessoalmen-
te no campus em que o candidato concorre à vaga até o dia 7 de dezembro, das 
9h às 12h e das 13h às 17h30, na Avenida Bahia, 1739, Indaiá, Caraguatatuba; o 
telefone para contato é o 3885-2130.No ato da inscrição, o candidato deverá apre-
sentar cópia simples e original para conferência de todos os documentos exigidos 
– carteira de identidade ou outro documento que comprove ser brasileiro nato ou 
naturalizado; estrangeiros deverão apresentar o passaporte comprovando o visto 
temporário ou o visto permanente, diploma ou certidão de conclusão de curso 
junto com o histórico, curriculum vitae, diplomas universitários e certificados de 
cursos de especialização e aperfeiçoamento; diplomas estrangeiros com revalida-

ção no Brasil; experiência docente; ficha a ser preenchida e assinada no ato da 
inscrição; comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

A taxa de inscrição deverá ser paga por meio da Guia de Recolhimento da 
União – GRU Simples, disponível no site https://consulta.tesouro.fazenda.gov.
br/gru/gru_simples.asp#ug  , a qual deverá ser preenchida e impressa para paga-
mento unicamente no Banco do Brasil S/A; dados para preenchimento da guia: 
UG 158154, Gestão 26439, Código de Recolhimento 28830-6 (não preencher 
número de referência, competência e vencimento), informar CPF, nome comple-
to do candidato e o valor principal de R$ 15,00 (quinze reais) para impressão por 
meio de geração HTML ou PDF.

Serviço: Mais informações podem ser obtidas no edital do processo seletivo:
file:///C:/Users/64866/Downloads/edital%20813_16_procseletivo_edu-

cao_car.pdf 
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